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Vi feirer Stein sin 60-årsdag 
hele uken til ende med 

60% rabatt på utvalgte varer
RESTESTATIV
foran butikken

JAKKER
Mini, junior, dame og herre

BERGANS
Dunkåpe Bodø, dame.

÷ 60%
VOSSATASSAR

BERGANS
Dunjakke Kvitfjell, herre.

÷ 60%
RESTEKURV
Luer. Uansett førpris.

Nå 60,-

Moods of Norway
Herrejakke med vest

÷ 60%
KARI TRAA
Ullundertøy

÷ 60%

Rotneshjørnet, 1482 Nittedal • Tlf: 67 07 35 50 
Mail: post@glommisport.no • Web: www.glommisport.no

Åpningstider: 
Mandag-onsdag   09-17  •  Torsdag 09-18
Fredag                 09-17  • Lørdag 09-14

Fleece, bukser, gensere, 
badekåpe, joggedress

÷ 60%
÷ 60%
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Med fotball i SFO-tiden
vil Hakadal Idrettslag få
fart på fotballmiljøet i
nord.

Av Tor Hjelset

67 07 35 16
tor@varingen.no

– Vi har tradisjonelt et godt fot-
ballmiljø i Hakadal. De siste
årene har vi startet bra i 7-8-
årsalderen. Noen år senere fal-
ler de ifra, sier Rolf Jappee.
   Nå går han i bresjen for å få
liv i miljøet. Fra påske til som-
mer kjører Hakadal Idrettslag
(HIL) et pilotprosjekt i SFO-ti-
den. Gutter på 1. - 3. trinn får
tilbud om fotballignende akti-
vitet åtte onsdager. På sikt øn-
sker de å få med jentene også.

En god årgang
Den mangeårige treneren sav-
ner den gode oppslutningen om
fotballen nord i bygda. Nå øy-
ner han håp i form av en fin
gjeng med unger, og en enga-
sjert og god foreldregruppe. 
   – Vi har en god årgang, sier
han, og sikter til både barn og
voksne.
   – Om deltakerne sogner til
HIL eller Varpe betyr ikke noe
for oss. Det viktige er å få opp
fotballengasjementet i Haka-
dal, sier Jappee, og røper det
langsiktige målet:
   – Vi ønsker oss et elverlag.

Klubbhuset er base

Barna stiller på klubbhuset til
HIL klokka to, der veterang-
ruppa står klar med et måltid
mat. Deretter går de bort til
Hakadalshallen, der aktivite-
ten finner sted. Etter endt lek
og trening, går de tilbake til
klubbhuset, der foreldrene kan
plukke dem opp fram til kvart
på fem.
   –  Klubbhuset blir base, for-
teller Jappee.
   Med seg på trenersiden har
han blant andre Fredrik Lysbø,
som er trener for to lag i HIL og
spiller på A-laget.
   – Rolf har en bra innstilling
og lang erfaring som trener for
barn og unge. Det er en god og
stor kompetanse vi kan nyte
godt av, sier han, og legger til
at Rolf har vært trener for flere
i foreldregruppen.
   – Selv skal jeg være med og
støtte og bidra med det jeg kan
gjøre.
   Prisen på fire hundre kroner
for åtte ganger er det heller
ikke noe å si på, mener Jappee.

Starter fotball-SFO i Hakadal

LØFTER FOTBALLEN. Gutter,
foreldre og trenere er klare for å
skape fotballmiljø i SFO-tiden,

med Rolf Jappee i spissen 
(nummer to bakerst fra venstre).


